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ATA DA SESSÃO SOLENE DE CONCESSÃO DE TÍTULO HONORÍFICO DE CIDADÃO 
CONCORDIENSE, NA ACIACON, REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRODE 2017. 
 

Presidente: Eurípedes Guimarães 
1º Secretario: Paulo Conceição de Paiva 
2º Secretario: Edson Elias da Silva Santana 
 

Aos quinze dias do mês de dezembro ano de dois mil e dezessete, ás 09:00 horas da manhã, 
havendo número legal, no prédio da ACIACON, o presidente da mesa vereador Eurípedes 
Guimarães deu início a esta sessão solene de concessão de Título Honorífico de Cidadão 
Concordiense, solicitando ao primeiro secretário a verificação de quorum.  Uma vez sendo 
informado que a quórum o senhor presidente solicita uma salva de palmas às bandeiras do 
Brasil, do Estado do Pará e do município de Concórdia do Pará, e em continuidade convida a 
todos os presentes para que de pé seja entoado o Hino Nacional Brasileiro que será 
interpretado pela Banda de Música Àgape da Assembleia de Deus de Concórdia do Pará. A 
seguir o senhor presidente informa que destina-se a presente sessão solene a conceder Título 
de Cidadão Concordiense a diversas pessoas do nosso município e fora dele pelos seus 
relevantes serviços prestados a este município, de iniciativa de diversos vereadores desta 
Casa de Leis, citando ainda que é o propósito cívico do Poder Legislativo Municipal 
homenagear pessoas que, prestam ou prestaram trabalho relevante pelo bem comum, 
saudando em seguida em nome da Câmara Municipal, os ilustres homenageados e ato 
contínuo solicita ao Senhor Assistente da Câmara para fazer a leitura dos Decretos 
Legislativos, concedendo o título de cidadão concordiense aos homenageados. Após a leitura 
dos Decretos Legislativos, o senhor presidente concede a palavra aos senhores vereadores., 
pronunciando-se de início o vereador Jagunço  que após os devidos cumprimentos cita sobre 
a importância desta sessão solene, parabenizando todos os que irão receber esse título 
honorifico, pois este é um evento de grande importância e que o mesmo como vereador e 
representa do povo concordiense, honrado em estar homenageando 4 pessoas deste 
município, pelos seus relevantes prestados a este município, fazendo assim um discurso 
relativo a integridade dos homenageados. E após mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. Com a palavra o vereador Fabio do Hospital que após os devidos 
cumprimentos, parabeniza os homenageados nesta manhã, citando assim o nome indicados 
por sua pessoa, fazendo assim um discurso acerca dos homenageados e depois de mais 
algumas palavras agradece a oportunidade. A seguir usa da tribuna o vereador Junior 
Martins que também cumprimenta os presentes e ressalta da sua alegria em estar nesta 
sessão solene, parabenizando de início a câmara municipal por esta iniciativa, parabenizando 
assim cada homenageado nesta manhã, citando em seguida dos indicados por sua pessoa 
para esta homenagem, citando assim os feitos realizados por esta pessoa tanto na área 
política como na área da saúde, e após mais algumas palavras agradece a oportunidade. A 
seguir o senhor presidente convida os vereadores Bruno Pastana e Marcos Amaral para 
acompanharem o Exmº. Sr. Prefeito Municipal até a mesa dos trabalhos em prosseguimento 
solicita uma apresentação pela banda de música Ágape. A seguir usou da palavra o vereador 
Magnaldo Meneses (Coco)¸ que de início parabeniza os homenageados enfatizando a 
importância de cada segmento dos respectivos homenageados, parabenizando novamente 
todos os homenageados, citando assim os critérios usados para esta homenagem, e após 
mais algumas palavras agradece a oportunidade. Com a palavra o vereador Adilson Londres 
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que cumprimenta os presentes e cita sobre as pessoas que serão homenageadas nesta 
sessão, enfatizando assim da importância na entrega dos títulos de cidadão concordiense e 
após discursar sobre o assunto o orador agradece a oportunidade.  Em prosseguimento usou 
da tribuna o vereador Marcos Amaral que também cumprimenta os presentes e de início faz 
a leitura de um texto bíblico, e saúda os ex vereadores deste município presentes neste 
evento, citando assim as qualidades de cada homenageado, sentindo-se orgulhoso em estar 
homenageando alguns cidadãos nesta manhã. Com a palavra o vereador Bruno Pastana que 
após os devidos cumprimentos fazendo assim comentários acerca das qualidades e virtudes 
de cada homenageado nesta manhã, citando que de fato os homenageados fizeram por 
merecer este título, discursando assim sobre o assunto. E após mais algumas palavras 
agradece a oportunidade. Em prosseguimento usou da tribuna o vereador Elias Santana que 
de início agradece a Deus por esta oportunidade e também cumprimenta os presentes citando 
assim sobre a importância desta homenagem, relevando a sua alegria em ver pessoas que 
tanto fizeram pelo nosso município, acreditando que de fato todos são merecedores desta 
honraria, parabenizando assim cada homenageado e após mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. Em continuidade usou da palavra o vereador Paulo Paiva que também 
cumprimenta os presentes em especial os homenageados, citando que de fatos os mesmos 
são merecedores, parabenizando assim esta Câmara na pessoa do presidente por esta bela 
iniciativa, fazendo assim um discurso acerca da realização deste evento, acreditando que este 
ato vai continuar quando outras pessoas também serão homenageadas. Depois de mais 
algumas palavras agradece a oportunidade. Em prosseguimento a Banda de Música Àgape 
fez mais uma apresentação e logo a seguir usou da palavra o vereador Francisco Felix que 
após os devidos cumprimentos cita sobre o processo que cada homenageado teve de passar 
pela Câmara, citando assim sobre os escolhidos para esta homenagem, e após discursar 
sobre a história de cada homenageado, agradece a oportunidade. Para fazer uso da palavra o 
senhor presidente passa o cargo ao 1º Secretário. Com a palavra o vereador Eurípedes 
Guimarães que também cumprimenta os presentes e cita que todos os homenageados são 
merecedores deste título, enfatizando que cada um dos homenageados tem uma história 
relacionado ao desenvolvimento municipal, citando em seguida sobre os homenageados 
indicados por sua pessoa. O orador discursou ainda acerca das atividades realizadas no 
poder legislativo citando que na história da Câmara essa é a primeira vez que serão 
homenageados uma grande quantidade de vereadores. Em continuidade o presidente informa 
que neste momento será dado início a entrega dos Títulos aos homenageados, sendo assim 
cada homenageado foi chamado para receber a citada honraria, sendo os mesmos entregues 
pelo vereador autor de cada decreto. A seguir a palavra é concedida ao deputado Federal do 
PSDB/PA, senhor Nilson Pinto que em meio a suas palavras enfatiza da sua importância em 
estar presente nesta sessão, o qual se sente honrado em estar sendo homenageado, 
considerando-se já um concordiense, fazendo em seguida um discurso acerca de suas 
atividades políticas em prol deste município. E após mais algumas palavras agradece a 
oportunidade. Com a palavra o Exmº. Sr. Prefeito Municipal Elias Santiago que também 
cumprimenta os presentes e em seguida comenta sobre a importância de cada homenageado 
nesta manhã citando que de fato todos tem uma história relacionado ao desenvolvimento de 
nosso município, e em continuidade faz um breve relato acerca de suas ações em prol do 
desenvolvimento municipal, em especial a construção de uma ponte interligando duas regiões 
bastante importante de nossa região que é a Jutaí, enfatizando que pretende realizar o seu 
mandato sem contrair inimigos políticos, mas que tudo seja em prol do desenvolvimento 
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municipal, e após mais algumas palavras agradece a oportunidade. Em continuação o senhor 
presidente em nome da Câmara Municipal de Concórdia do Pará congratula-se com os 
homenageados pelo recebimento do título de Cidadão Concordiense, cumprimentando ainda 
as digníssimas famílias dos ilustres homenageados e agradecendo a honrosa presença de 
todos que vieram prestigiar este evento e em continuidade convida a todos para que de pé 
seja entoado o hino municipal de Concórdia do Pará declarando em seguida que não havendo 
mais nada a tratar, estava encerrada esta sessão, sendo o seu término ás 13 horas, na qual 
além da Mesa acima referida compareceram os seguintes Senhores Vereadores; Francisco 
Felix de Souza, Walber Nogueira e Silva Junior,  Fábio Souza de Araujo,  Raimundo Ferreira 
Lopes,  Bruno Pastana Feio, Adilson da Silva Londres, Marcos Antonio Lima do Amaral e 
Magnaldo Meneses de Andrade. Foi lavrado a presente ata que após lida e aprovada será 
assinada pelos membros da Mesa Diretora.  
 

Sala das Sessões, da Câmara Municipal de Concórdia do Pará, Palácio 
Antonio Ribeiro da Silva em 15 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 

Presidente                            1° Secretário                                 2° Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


